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Saúde

RESUMO

Os produtos naturais são utilizados pelo homem no alívio de suas doenças desde a antiguidade, sendo aproximadamente 80% da população de 
países em desenvolvimento depende apenas do uso das plantas medicinais, seja pelo alto custo dos medicamentos industrializados ou pelo difícil 
acesso a assistência médica. Esse dado demonstra a importância de se ampliar a pesquisa e o desenvolvimento de terapias alternativas que 
venham contribuir com os cuidados primários à saúde. As plantas medicinais possuem constituintes que são provenientes de seu metabolismo 
secundário com potencial terapêutico, sendo esses compostos de várias classes como alcaloides, lignanas, xantonas, terpenos e quinonas. Esses 
compostos possuem atividade antimicrobiana comprovada. A bactéria Gram-negativa Helicobacter pylori possui interesse para a saúde humana, 
sendo considerado o principal agente etiológico da gastrite crônica, úlcera péptica e neoplasias gástricas. Para erradicação da H. pylori é usada 
uma terapia tripla que consiste na combinação de dois antibióticos, sendo os de primeira escolha a clarotromicina e a amoxicilina, juntamente 
com um inibidor da bomba de prótons.Tendo em vista a resistência dos micro-organismos em relação aos antimicrobianos existentes e o uso 
indiscriminado destes, se faz necessária a pesquisa e desenvolvimento de novos antimicrobianos para aliar ao tratamento das infecções. Desta 
forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito anti- Helicobacter pylori do extrato etanólico da planta medicinal jurubeba. As 
partes aéreas da jurubeba foram coletas no povoado Xingó/SE. As folhas da planta medicinal jurubeba foram secas, triturada e submetida à 
extração com etanol 90% em percolador de aço inoxidável durante cinco dias. A cepa de referência Helicobacter pylori ATCC 43504 foi cedida 
pelo Laboratório de Materiais de Referência da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) para utilização neste trabalho. A atividade antimicrobiana foi 
determinada pela técnica de poços por difusão em ágar. Nos poços foram adicionados 80 μL do extrato de jurubeba em uma concentração de 
10% (m/V) e amoxilina.  As placas de petri inoculadas com o Helicobacter pylori em que foi realizado o teste de difusão em ágar para avaliação do 
efeito antimicrobiano foram incubadas a 37ºC, por um período de 48 horas a 37ºC e então determinado os valores do halo de inibição do 
crescimento bacteriano. Este ensaio foi realizado em triplicata. A tetraciclina foi utilizada como controle positivo e o álcool a 70% como controle 
negativo. Foi observado que o extrato etanólico da jurubeba possui um efeito antimicrobiano frente a bacteria Helicobacter pylori, pois foi 
possível haver uma diminuição do crescimento bacteriano. Valores maiores que 8mm foram considerados válidos para inibição do crescimento 
bacteriano. O extrato de jurubeba apresentou halos de inibição de 10mm enquanto que a amoxicilina apresentou halos de inibição de 12mm. Os 
dados iniciais encontrados neste trabalho demostram que o extrato de jurubeba possui efeito inibitório sobre o crescimento da bactéria 
Helicobacter pylori, porém outros ensaios ainda são necessários para demonstrar a Concentração Inibitória Minima.
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